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Föreningen
Viktiga händelser sedan sist.
- Möten
- Medverkan på ekobygg Kistamässan
- Plakett med QRcode
- Personcertifiering
- Utveckling

Möten.
Stadgeenligt budgetmöte hålls torsdagen den 28e november 2013 i Vasakronans lokaler Mäster
Samuelsgatan 56, separat kallelse skickas.

Ekobygg Kista Mässan
Miljöstatusföreningens medverkan på mässan ekobygg blev riktigt lyckad. Med en välbesökt
monter och engagerade besökare blev det två hektiska dagar för oss alla som stod i montern och
informerade om fördelarna med att genomföra en Miljörosbesiktning inför en tänkt certifiering
eller hur Miljörosen på ett naturligt sätt blir en del av fastighetens utveckling och underhållsplan.
Lagom till mässan blev vårt pilotprojekt Miljöbyggnad/Miljörosen klart, projektet innebar att i
praktiken testa om fastighetsägaren har någon vinst i att använda en äldre miljöros som
ingångsdata inför en certifiering enligt Miljöbyggnad. Vasakronan ställde upp med fastigheten
Dragarbrunn 18:9 i Uppsala.
Resultatet blev miljöbyggnad silver och en mycket nöjd fastighetsägare, läs mer på hemsidan om
hur arbetet genomfördes och vilka vinster förvaltningen upplever att de fått.
Hela broschyren finns på vår hemsida.
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Plakett med QR code.
En annan nyhet som presenterades var är att Plaketten som utfärdas efter genomförd
Miljörosbesiktning nu har en fått en QR kod länkad till Miljörosen.
Koden läser du av med en APP tex. QR Reader som gratis tankas ned från nätet till din
Smartphone
Först ut med den nya plaketten och QR Koden är KF Fastigheter med tre butiker som ger
besökaren till butiken möjlighet att i sin mobiltelefon omgående få Miljörosen presenterad på
displayen, mer öppen och tillgänglig redovisning är nog svårt att uppnå.
Prova funktionen på vår hemsida.

Personcertifiering CMF.
CMF som står för Certifierad miljöinventerare fastigheter ägs av Fastighetsägarna i Sverige och
togs fram på 90-talet för att möta kravet på kvalitet och seriositet hos miljöbesiktningsmannakåren. Certifieringen har sedan levt lite i skymundan utan att någon riktigt tagit tag i
uppdatering/fortbildning etc. under 2012 tog Miljöstatusförening kontakt med KIWA tidigare
Swedcert för att se vad som behövde göras för att komma upp på banan igen, även
Fastighetsägarna involverades i processen. Nu hösten 2013 finns en uppdaterad och av
fastighetsägarna undertecknad instruktion för Personcertifiering av Miljöinventerare.
Certifierande organ är KIWA med Tekniskt ansvarig Magnus Jerlmark.
KIWA var därför en aktiv deltagare i vår monter på ekobygg där vi tillsammans marknadsförde
Miljöstatusutbildningen och den därefter följande personcertifieringen.
För dig som vet mer gå in på KIWA.se för mer info angående personcertifiering och vår hemsida
för hösten och vårens kurser.
Utveckling.
Samarbetet med Miljöbyggnad fortskrider i positiv anda. En mindre anpassning av Miljörosens
rapporter för att bättre passa Miljöbyggnads granskningsmodell kan bli aktuell nu under hösten.
Utveclingsarbetet 2014 kommer att vara en spännande punkt på budgetmötet den 28 november.
Sryrelsen välkomnar alltid förslag från medlemmarna på nya vinklingar eller kompletteringar av
Miljörosen.
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